”Fællesskabspulje 2.0: Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”– oversigt over ansøgere,
der har modtaget midler
Ansøger

Resumé

Bevilget beløb

Favrskov
Kommune

Projektets formål er at reducere antallet af ensomme ældre i kommunen gennem fællesskaber og deltagelse i aktiviteter i
civilsamfundet.

2.150.460 kr.

Projektet går ud på:
• At medarbejderne screener hjemmeboende borgere for ensomhed. Der arbejdes for at motivere målgruppen til
civilsamfundsdeltagelse og tilbyde ledsagelse hertil.
• At benytte en model, hvor de svageste ældre motiveres og hjælpes til fællesskaber og har fokus på den enkeltes
udfordringer. Hertil vil der være fokus på en målrettet indsats til de borgere der i første omgang takker nej til
deltagelse, til trods for at de er screenet i risiko for ensomhed.
Nyborg
Kommune

Projektets formål er at forebygge og bekæmpe ensomhed hos ældre svage hjemmehjælpsmodtagere og dermed øge
deres livskvalitet.

1.661.795 kr.

Projektet går ud på:
• At give borgerne en afklarende samtale med vejledning og støtte til at finde en aktivitet i nærområdet, som borgeren
gerne vil deltage i samt evt. støtte til at afdække mulighederne for transport og få ledsagelse hertil og kontakt til
kontaktperson for aktiviteten.
• At understøtte borgerens motivation til deltagelse og fastholdelse, hvis dette er nødvendigt, så chancen for, at
borgeren deltager i aktiviteten øges og de nye personer, borgeren møder i aktiviteten, bliver en del af borgerens
netværk.
Odense
Kommune

Projektets formål er at reducere antallet af ensomme ældre i kommunen gennem fællesskaber og deltagelse i aktiviteter i
civilsamfundet.
Projektet går ud på:
• At yde vejledning og motiverende samtaler til borgere for at opnå motivation hos borgeren til at deltage i kommunale
eller frivillige tilbud og aktiviteter.
• At ledsage borgere, der har fysiske eller psykiske barrierer for deltagelse, til sociale aktiviteter og eventuelt deltage i
aktiviteten sammen med borgeren.

5.678.527 kr.

RingkøbingSkjern
Kommune

Projektets formål er motivere, vejlede og ledsage målgruppen således at de i øget omfang kan indgå i aktiviteter i
civilsamfundet. Der arbejdes målrettet for at skabe tillid og relationer mellem borgeren og dennes kontaktperson i
hjemmeplejen, for herigennem at støtte borgerne i denne deltagelse.

1.932.868 kr.

Projektet går ud på:
• At der tages udgangspunkt i de ældres egne ønsker og behov. Derfor vil der være samskabelse mellem
medarbejderen og den ældre om at opstille mål og indsatser for den enkelte borger.
• At borgerens kontaktpersonen om nødvendigt vil ledsage den ældre borger til konkrete aktiviteter og være tilstede
under aktiviteten, således at barrierer, f.eks. i forhold til at møde op alene, kan undgås.
Sorø
Kommune

Projektets formål er at give hjemmeplejen bedre rammer for at understøtte kommunens ældre borgere i at genopdage
glæden ved at være aktive sammen med andre.

2.696.460 kr.

Projektet går ud på:
• At give borgerne mulighed for at få ledsagelse til sociale aktiviteter. Der vil være fokus på, at medarbejderne tager
udgangspunkt i den enkelte borgers ønsker og interesserer, når de formidler kontakt til en aktivitet eller en forening.
• At have fokus på tre områder, der indbyrdes hænger sammen. Det drejer sig om motivation, barrierer for deltagelse
og konkret ledsagelse. Gennem samtale med borgeren afdækkes det, hvad der motiverer den enkelte, og om mulige
barrierer for deltagelse er af fysisk, psykisk eller social karakter.
Struer
Kommune

Projektets formål er at afhjælpe ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere ved at tilbyde et differentieret
fællesskabsklippekort. Fællesskabsklippekortet skal tilpasses den enkelte borgers behov og være med til at understøtte
deltagelse i meningsfulde fællesskaber.

1.515.000 kr.

Projektet går ud på:
• At tilrettelægge en proces omkring målgruppen der inkluderer fem trin: 1) opsporing og 2) screening af ensomhed
blandt hjemmehjælpsmodtagere, 3) vejledning og motivation til at indgå i fællesskaber med afsæt i borgerens
interesser, 4) ledsagelse af borgeren til aktiviteter og 5) løbende opfølgning og fastholdelse af motivation.
• At arbejde hen imod, at borgeren på sigt kan deltage i fællesskabet/aktiviteten uden ledsagelse fra den kommunale
eller private hjemmehjælp.
Viborg
Kommune

Projektets formål er at reducere antallet af ensomme ældre i kommunen gennem fællesskaber og deltagelse i aktiviteter i
civilsamfundet.
Projektet går ud på:
• At et ”Brobyggerteam”, på baggrund af en henvisning fra hjemmeplejen, sygeplejen, visitationen, praktiserende
læger, pårørende eller andre, som er i kontakt med den pågældende ældre hjemmehjælpsmodtager, tager kontakt til

1.992.660 kr.

•

Aabenraa
Kommune

borgeren. Brobyggeren opbygger relationen, og gennem dialog afdækkes borgerens ensomhedsproblematik.
Vurderes det, at der er basis for at indlede en længere indsats for at motivere borgeren til civilsamfundsdeltagelse,
bevilges fællesskabsklippekortet og borgeren tilknyttes en fællesskabsguide.
At borgerne tilknyttes en fast fællesskabsguide, som har til opgave at løfte borgeren ud af ensomhed og over i
civilsamfundsdeltagelse – i tæt samarbejde med borgeren. Hovedfokus i deres indsats er vejledning, støtte,
motivation samt mulighed for ledsagelse.

Projektets formål er at tilbyde ældre hjemmehjælpsmodtagere, der oplever ensomhed, hjælp til at indgå i
fællesskabsgrupper. Tanken bag fælleskabsgrupperne er at de i fællesskab kan støtte hinanden til at deltage i aktiviteter i
civilsamfundet. Ved hjælp af den motiverende samtale findes frem til den enkeltes borgers ønsker og behov. Borgerens
hjemmehjælper vil ledsage til aktiviteterne.
Projektet går ud på:
• At afhjælpe målgruppen ud af ensomhed
ved at matche ensomme hjemmehjælpsmodtagere med ligesindede og finde aktiviteter og tilbud som passer til deres
interesser. Der etableres netværksgrupper som skal sikre at borgerne danner relationer med ligesindede, hvorved at
fastholdelsen i deltagelse i sociale aktiviteter forventes at forbedres.

2.672.230 kr.

